
 
    

MSC Cruises er et af Europas største krydstogtsrederier med hovedkontor i Napoli. Krydstogterne sælges i Norden gennem forhandlere. MSC Cruises har den 
mest moderne flåde i verden med elve fartøjer: MSC Divina, MSC Magnifica, MSC Splendida, MSC Fantasia, MSC Poesia, MSC Orchestra, MSC Musica, MSC 
Sinfonia, MSC Opera, MSC Armonia og MSC Lirica, som sejler i Middelhavet, Caribien, Nordeuropa, Atlanten, Syd- og Nordamerika, Sydafrika og Det Røde Hav. 
I marts 2013 udvides flåden endnu engang, med vores nye stolthed ; MSC Preziosa. MSC Cruises er miljøcertificeret efter ISO 1400 standarden, og som en 
anerkendelse af det høje kvalitetsstyrings- og miljøbeskyttelsesniveau har rederiet modtaget prisen ”6 Golden Pearls” fra Bureau Veritas. MSC Cruises har 
desuden opnået certificering efter ISO 9001 og ISO 2200 for kvaliteten og fødevaresikkerheden i alle aspekter af catering, både til lands og vands. Rederiet 
samarbejder med UNICEF i et fælles projekt, som bidrager til at give udsatte børn i Brasilien en uddannelse af høj kvalitet. MSC Cruises indgår i samme koncern 
som MSC Cargo, et af verdens største container-rederier. Ejerne er den italienske familie Aponte. Besøg www.msccruises.dk 
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Krydstogtboom for MSC Cruises – øger 20 procent 

 
Flere og flere danskere vælger at rejse på krydstogt. I år er salget, indtil nu, øget med omkring 20 procent hos MSC 

Cruises, et af verdens ledende krydstogtsrederier. Pakker hvor både fly og krydstogt er inkluderet, det såkaldte Fly & 

Cruise, topper salget og øger hurtigst. For at imødekomme den stigende interesse for krydstogter, lanceres Nice som ny 

påstigningshavn og antallet af pladser øges. 

Claes Tamm, direktør i MSC Cruises Scandinavia, anser at den gunstige valutasituation og det kølige vejr er de største 

årsager til salgsfremgangen. At flere opdager fordelene ved krydstogt som ferieform er en anden: - At rejse på krydstogt er 

som at bo på et flydende hotel. Man vågner op på nye spændende destinationer hver morgen, uden trættende transporter 

og tidskrævende kuffertpakning. 

2013 er begyndt positivt for MSC Cruises med en salgsstigning på mere en 20 procent. Rapporter i medierne om en svagere 

økonomisk konjunktur synes indtil nu ikke at have påvirket bookingtilgangen. - Stik imod hvad mange tror, er krydstogter 

blandt de billigste feriealternativer, og det kommer os til gode i økonomisk urolige tider, siger Claes Tamm. - At det meste 

er inkluderet i krydstogtets totalpris er en tryghed for den rejsende som vil have helt styr på ferietegnebogen. 

Det som sælger bedst op til foråret og sommeren er krydstogter i det vestlige Middelhav med stop som Barcelona, Rom, 

Mallorca og Sicilien. For at imødekomme salgsstigningen har MSC Cruises øget antallet af pladser på allerede eksisterende 

krydstogter som tilbydes til salg i Danmark. Blandt favoritterne op til sommeren kan nævnes det splinternye krydstogtsskib 

MSC Preziosa med premierekrydstogt fra Barcelona  den 29. marts.  

Udover udbud af faciliteter og aktiviteter ombord, skibsstandard og havnebesøg, afgør krydstogtets påstigningsby valget af 

krydstogt for mange krydstogtrejsende. MSC Cruises tilføjer derfor den lille pittoreske by Villefrance, kun 30 minutter fra 

Nice lufthavn, som ny påstigningshavn for MSC Orchestra fra og med den 4. april. 

Eftersom der findes direkte fly til Nice fra flere byer i Danmark, f. eks København, 

Ålborg og Karup, bliver MSC Orchestra, med den nye påstigningshavn tilgængelig for 

danske rejsende fra hele landet. - Nu kan også Nordjyderne flyve direkte til 

Middelhavs krydstogtet uden mellemlandinger og ekstra overnatninger undervejs. 

Det sparer både tid og penge, siger Claes Tamm. 

 

For information og højtopløselige billeder, kontakt:  

Towe Varland , PR-ansvarlig på MSC Cruises Scandinavia 

tel: 08-510 00 516, e-mail: towe.varland@msccruises.se 

eller besøg vores newsroom : http://www.mynewsdesk.com/dk/pressroom/msc-cruises-dk 

Sommerens top 5 
krydstogtdestinationer 
i Middelhavet 2013: 
 
1. Istanbul, Tyrkiet 
2. Barcelona, Spanien 
3. Rom, Italien 
4. Venedig, Italien 
5. Dubrovnik, Kroatien 
 
 


